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Hele julas 
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på ett brett
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Vi gir deg full støtte for 
                                        egne aktiviteterI år blir det ingen tradisjonell julekampanje fra OEK, med TV-filmer 
og det som hører til. Men vi  backer dine egne aktiviteter. Det vil si 
det du trenger av bilder, tips og oppskrifter. Redaksjonell aktivitet 
blir det, i stor stil, så i år blir det mye julematstoff i media. Og den nye 
gratistelefonen, SOS Julemat fra MatPrat, er åpen  i hele desember!

Julemat i bilder og oppskrifter
Vil du låne bilder av fristende julemat? 
Våre bilder er til fri bruk for positiv 
markedsføring av norsk kjøtt og egg, 
og kan dessuten benyttes sammen med 
dagligvarekjedenes logoer. Fra matbilder.
no finner du de mange julefavorittene, 
enten det er ribbe, medisterkaker, jule-
pølser, pinnekjøtt, skinkestek eller 
kalkun.  Romjuls- og nyttårsfavorittene 
like så. Vi har dessuten bilder og tips til 
spiselige julegaver, “alle sju slaga” og fest-
lige jule- og nyttårsdesserter.

Følg MatPrat på Facebook
Vi nærmer oss hele 50.000 tilhengere på 
Facebook. Disse vennene får daglige tips 
om raske og hverdagslige middagsopp-
skrifter eller spennende retter man kan 
servere for venner. Til jul kommer vi helt 
sikkert til å dele våre beste tips til hvor-
dan du får sprø svor på ribba og kanskje 
sende en liten påminnelse om når det 
kan være lurt å legge pinnekjøttet i bløt. 
Hvis du ikke allerede er MatPrat-tilhen-
ger på Facebook bør du bli det i dag, og 
anbefal gjerne kundene dine det samme. 
Adressen er www.facebook.com/MatPrat.

Alt du trenger til jul 
på matprat.no 
Førjulstiden er travel, og folk er opptatt 
av å få tips til noe som både er raskt å 
lage og smaker godt. Derfor setter vi fo-
kus på raske juleretter på matprat.no. Vi 
gir kundene dine 20 supre middagstips 
basert på de gode juleproduktene.
På matprat.no finner du oppskrift på 
alle de tradisjonsrike julepåleggene man 
kan lage selv, og gode tips til hva en god 
frokostbuffet bør inneholde. På vårt 
nettsted finner du og dine kunder med 
få unntak oppskrift på det du pleier å 

servere julaften. Vi har selvfølgelig også 
oppskrift på alt det gode tilbehøret. Det 
er vi som er ekspertene på julemat, og 
de beste rådene for hvordan du får sprø 
svor på juleribba får du av oss.
På matprat.no finner du nyttige trinn 
for trinn-bilder og forklaringer på blant 
annet helstekt kalkun, karamellpudding, 
kransekake og festdessertene Omelette 
Norvégienne og isbombe. 

Redaksjonelt om julematen
Opplysningskontoret for egg og kjøtt 
har samarbeidet med ukebladene og 
matmagasinene, og det resulterer i 
mange fristende oppslag med julemat. 

Her kommer det omtale:

•	 Hjemmet uke 48                            
 Julebakst og juleverksted med 
 søte gaver 
•	 Hjemmet uke 49                              
 Juleverksted med saltmat, som 
 pålegg, patéer og spiselige gaver 
•	 Hjemmet bilag, uke 49                       
 Julemat 
•	 Hjemmet uke 52                               
 Nyttårsmenyer 
•	 Familien uke 52                               
 Nyttårsmenyer 
•	 Allers uke 52                               
 Nyttårsmenyer 
•	 Allers julemagasin 
 ”Julens matgleder”        
 Julemat 
•	 Maison Mat & Vin / julen 2010               
 Ribbe

Husk: 
Redaksjonell omtale selger. Kun-
dene vil gjerne prøve mat og 
oppskrifter som er omtalt i media. 
Husk derfor å eksponere de aktu-
elle varene tydelig, så de er enkle 
å finne. Gjerne markert med en 
reminder til den aktuelle media-
omtalen. 
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Norges julematmeny
På julaften domineres norske middagstallerkener av ribbe og pinne-
kjøtt. Det er klinkende klart. Men det er betydelige forskjeller når det 
gjelder hvor i landet man fyller sin tallerken med ribbe og hvor man 
fyller den med pinnekjøtt.

Den mest tydelige forskjellen finner vi 
mellom Vestlandet og østre Østland. På 
Vestlandet dominerer pinnekjøttet; her 
er det hele 76 % som spiser pinne-
kjøtt på julaften mens kun 16 % spiser 
svineribbe. Til sammenligning er tallene 
nærmest omvendt for østre Østland; her 
er det 71 % som spiser ribbe på julaften 
mens kun 16 % spiser pinnekjøtt. Ribbe 
i øst og pinnekjøtt i vest. Det er jule-
nissens meget forenklede valgspråk.

I Nord-Norge er det også betydelig 
flere som spiser ribbe enn pinnekjøtt på 
julaften, faktisk i enda større grad enn 
landsgjennomsnittet; 64 % av nordlen-
dingene spiser ribbe mens 28 % spiser 
pinnekjøtt. Ellers er det i Nord-Norge 
vi finner flest tallerkener med lutefisk på 
julaften, 7 % av nordlendingene svarer at 
de spiser lutefisk på julaften. 

I Oslo og på vestre Østland er det litt 
større variasjon i hva man spiser på 
julaften. Men bare litt. Det er også her 
ribbe som spises av flest, med pinnekjøtt 
som en god nummer to - men pinne-
kjøttet spises av færre enn på landsbasis. 
Det er faktisk i disse to regionene vi 
finner færrest ribbe- og pinnekjøttspi-
sere på julaften, hvis vi ser på ribbe og 
pinnekjøtt samlet. Dermed er det større 
innslag av andre måltider som f.eks 
kalkun, skinkestek, torsk, reinsdyrstek 
og and.

Når det gjelder medisterkaker og jule-
pølser, så er dette nesten utelukkende 
å finne på Østlandet. Og da snakker vi
om østre Østland samt Oslo. 
Dette er i stor grad mat som ikke utgjør 
selve hovedråvaren i julemiddagen, men 
opptrer i en birolle på tallerkenen, som 
tilbehør til ribba. 

På landsbasis
Litt over halvparten av alle nordmenn 
spiser ribbe på julaften, 53 % for å være 
helt nøyaktig, mens rundt en tredel av 
oss spiser pinnekjøtt, nærmere bestemt 
34 %.  Andre typer middager på julaften 
utgjør kun en marginal andel. Nærmest 

finner vi medisterkake (8 % spiser dette) 
og julepølse (7 % spiser dette), men 
dette vil antagelig i de fleste tilfeller dele 
tallerken med ribba. Ellers er det noen 
som spiser kalkun (4 % spiser dette) 
og noen som spiser lutefisk (3 % spiser 
dette) på julaften. 

Årsaken til at vi spiser ribbe og pinne-
kjøtt på julaften ser ut til å være tradi-
sjon. 83 % svarer “tradisjon/familietradi-
sjon” som årsak til at man spiser ribbe 
på julaften, mens tilsvarende tall for 
pinnekjøtt er 80 %. 

Ellers i Julen 
1. og 2. juledag er en litt mer uoversiktlig 
affære enn selve julaften når det gjel-
der middager. Det er fortsatt ribbe det 
spises mest av til middag 1. juledag, 16 % 
sier de spiser dette, men det er nesten 
like mange (13 %) som sier de spiser 
“rester av julemat”. Pinnekjøtt spises 
av 8 %, kalkun og skinkestek spises av 
6 %, mens lutefisk og torsk spises av 4 
%.  Ellers er det verdt å merke seg at så 
mange som 10 % svarer at de ikke spiste 
middag, og like mange svarer at de spiste 
“noe annet” til middag 1. juledag. Dette 
må nok sees i lys av at svært mange har 
tradisjon for en lang julefrokost/julelunsj 
med mange forskjellige retter, noe som 
igjen gjør middagen overflødig. Faktisk så 
mange som 65 % svarer at de spiser en 
slik lang frokost/lunsj 1. juledag.  

Også 2. juledag er det ribbe og rester 

av julemat som spises mest til middag. 
Dette spises av henholdsvis 9 % (ribbe) 
og 8 % (rester av julemat). Videre er det 
6 % som har koldtbord til middag 2. jule-
dag, og på disse koldtbordene kan man 
kanskje finne igjen noen av de andre 
julemiddags-rettene? Det er for øvrig 
også 6 % som spiser pinnekjøtt til mid-
dag denne dagen, mens kalkun spises av 
5 % og laks, skinkestek og torsk spises av 
4 % til middag 2. juledag. Det er likevel 
flest som sier de spiste noe “annet” til 
middag denne dagen, 14 % svarer dette. 
Samtidig svarer hele 22 % at de ikke vet 
hva de spiste til middag 2. juledag. 

Det virker ikke å være en veldig klar 
og tydelig tradisjon for bestemte mid-
dagsretter 2. juledag. Den tradisjonelle 
julematen står rimelig sterkt også disse 
dagene, men det ser ut til å være større 
interesse for å eksperimentere med “ny 
julemat” eller å skape sine egne “nye” 
tradisjoner. Julemat er et mer omfatten-
de og vidtrekkende begrep på 2. juledag 
enn på julaften.

Julemat-
kartet
• Vestlendingene spiser 
 mest pinnekjøtt,  mens de helt øst 
 på Østlandet samt nordlendingene  
 spiser mest ribbe på julaften
• I Midt–Norge finner vi gjennomsnittet  
 av nordmenns julemiddags-tradisjoner
• Medisterkaker og julepølser på jul-
 aften er først og fremst et østlands- 
 fenomen.
• I Nord-Norge og Midt-Norge spises
 det også litt lutefisk på julaften
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Hadeland er så nærme midten av det 
østre Østlandet en kan komme. Vi dro 
dit for å høre om kartet stemte med 
terrenget. – Julemat ja, her begynner 
jula så snart vi får julematen i butikken. 
Og folk smaker på all slags julemat i 
tiden før jul; ribbe, pinnekjøtt, julepølse, 
juleskinke, medisterkaker…Ferskvaresjef 
Frode Kolstad, hos Rema 1000 på Gran, 
har hendene fulle med all slags julemat. 
Og der i distriktet er det de lokale

tradisjonene som styrer sortiment og 
omsetning. – På julaften er det ribbe det 
går i, gjerne med julepølser og medis-
terkaker attåt – og selvfølgelig kokte 
poteter, surkål, tyttebær og brun saus. 
Når 2. og 3. dag jul er forbi, er tiden for 
julemat også ferdig, forteller han. Da er 
det kalkun og pinnekjøtt som gjelder 
ved inngangen til det nye året. Vi har ikke 
inntrykk av at folk flest sparer seg til 
julaften, for her er det fullt trøkk i hele 

Medister-
farse 
i bøtter og 
spann

Juletall
• Julen er tiden for tradisjoner. Måltids- 
 mønstrene er temmelig stabile over  
 tid, og de aller fleste oppgir “tradi- 
 sjon/familietradisjon” som årsak til at  
 de spiser som de gjør julaften
• Vi spiser først og fremst ribbe og  
 pinnekjøtt på julaften. Mest ribbe 
 (53 %), men også mye pinnekjøtt 
 (34 %)
• 1. juledag spiser mange en lang jule- 
 frokost/julelunsj (65 %) som antagelig-
 vis tar over for middagen, mens 
 2. juledag spiser vi noe ribbe og rester  
 av julemat
• Nyttårsaften er kalkunkvelden frem- 
 for noen her i landet. I tillegg er det  
 en god del som har pinnekjøtt til mid- 
 dag på årets siste dag

Frode Kolstad (til høyre) og assistenten 
Morten Nordhagen, selger godt med 
tradisjonell julemat i hele førjulstiden, 
og topper sesongen med medisterfarse 
i 5 kilos spann. 

         i butikken
Vi spurte noen tilfeldige kunder 
hos Rema 1000 på Gran om hva 
de hadde smakt av førjulsmat og 
hva som sto på menyen på julaften. 
Dette var svarene:

Bente Skaarud:
-Julesesongen har begynt med 
rakfisk, men på julaften blir det 
tradisjonen tro, pølse og medister-
kaker.

Per Røssum:
-Jeg lader opp til ribba på julaften 
med å spise lutefisk før jul.

Olaf Heggen:
-Det går i både rakfisk, medisterka-
ker og kanskje litt ribbe for tiden, 
men på julekvelden står det ribbe 
og surkål på bordet.

førjulstiden med tradisjonsmaten. Ribbe 
selger vi i alle varianter, men fersk, kry-
dret tynnribbe har blitt veldig populært, 
og i fjor omsatte vi vel rundt 1.200 kg av 
dette. Ikke verst for en liten butikk. Det 
som imidlertid er ”helt verst”, er salget 
av medisterfarse. Butikken tar opp be-
stilling på farse i 5 kilos spann, og leverer 
på mandager og torsdager. På en måneds 
tid har de solgt 500 kg farse. Men dette 
er ikke noe sesongprodukt, bedyrer 

Kolstad. – Vi selger medisterfarse på 
bestilling hele året. Og glem ikke smult-
ringene da, avslutter han. Det er også et 
av hovedproduktene våre nå før jul… 
Jo, på Hadeland stemmer kartet med 
terrenget.

På Nyttårsaften
På nyttårsaften er det til dels andre 
tradisjoner som gjelder enn i juledagene. 
Kalkun synes å være nyttårsfavoritten; 
31 % spiste kalkun til middag nyttårs-
aften. Og det er de under 40 år som 
spiser mest nyttårskalkun. Mange har 
også tradisjon for å spise pinnekjøtt 
nyttårsaften; 18 % sier de spiste nettopp 
dette. Ellers er det noen som feirer det 
nye året med ribbe (5 %), noen få som 
har koldtbord (4 %) og noen få som 
spiser biff (3 %) til middag nyttårsaften. 
Utover dette er det i praksis ingen sær-
lig forskjell på hvor mange som spiser de 
neste rettene på listen; kylling, lamme-
stek, skinkestek, and, reinsdyrkjøtt, elg-
stek, laks – for å nevne noen. I tillegg er 
det mange som svarer at de spiser “noe 
annet” til middag nyttårsaften (18 %). 
Det ser altså ut til at nyttårsmiddagen 
er en fleksibel arena når det kommer til 
hva man skal fylle sin middagstallerken 
med. Nyttårsaftenen er “up for grabs”! 

Kilde: Julemattradisjoner 2008, Research International
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Alt du trenger for å lage 
din egen julemat-kampanje Jula er uten tvil årets mathøytid, hvor 

matomsetningen når sitt desiderte 
høydepunkt. Allikevel finnes det 
potensial for mersalg. Her viser vi deg 
hvordan du kan ta det ut, uten at det 
koster deg verken tid eller penger.

Salgsmessig er ikke jula en periode, den er flere. 
Og i hver periode er det ulike retter og råvarer 
som gjelder. Julen er for de fleste en travel tid, og 
jo mer ting er forberedt og tilrettelagt, jo bedre. 
Det vi har gjort er å dele Julen inn i fem temaom-
råder:

• Forsmak på jula
• Førjulsmat og tradisjonsmat
• De gode, gamle julemiddagene
• Romjulsvariasjoner
• Nyttårsmenyen

Dette mener vi dekker alle julas anledninger. Så 
har vi tatt fram våre beste oppskrifter innenfor 
hvert tema. De kan du nå tilby kundene dine!

Vi har erfart at mange butikker lager eller samler 
egne oppskrifter som de printer ut og leverer 
til kundene. Det er det samme vi har gjort her. 
Til sammen har vi samlet 29 oppskrifter som du 
nå kan printe ut og dele ut til kundene, som dine 
egne. I tillegg har vi laget plakatmateriell på hvert 
tema, som ”selger” oppskriftene til kundene. Print 
ut plakaten og plassér den på et egnet sted, og gjør 
det samme med oppskriftene.

Hensikten er selvfølgelig å friste kundene til å 
        prøve noe de kanskje ikke før har prøvd, og 
            gi tips og råd for et vellykket måltid, og 
                 samtidig oppnå et mersalg.

Ass. Ferskvaresjef Rune Langlid hos 
Coop Mega på Kolbotn utenfor Oslo 
frister gjerne kundene sine med de 
beste oppskriftene.
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Slik gjør du:

Gå inn på matprat.no/bransje.
Brukernavn: bransje
Passord: kj0tt (tallet 0 erstatter
bokstaven ø)
Under Kampanjemenyen velger 
du Sameksponering. Der kan 
du velge og vrake i ferdig plakat-
materiell som kan printes ut på 
din skriver.

.

11

Plakatene viser alle temaene,
mens oppskriftene her bare er 
eksempler på de 29 som finnes
på matprat.no
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Hele julemåneden 
kan folk ringe gratis 
til MatPrat sin SOS 
Julemat-telefon, og 
få nødhjelp og gode 
råd og tips fra mat-
ekspertene på 
Opplysningskontoret 
for egg og kjøtt.

-Ett år er akkurat for lenge til at man 
husker steketider og temperaturer, man 
finner ikke igjen oppskriften, eller man 
kjenner prestasjonsangsten komme kry-
pende fordi svigermor kommer - og hun 
forventer sprø svor! Da er det bare å slå 
800 33 808, så får du hjelp. Bortsett fra 
å redde den svidde risgrøten eller å tine 
den dypfryste kalkunen som du tenkte å 
servere samme kveld, kan vi nok hjelpe 
med det aller meste, sier informasjons-
sjef Åse Kringlebotn i MatPrat.

– gratis nødtelefon i hele desember

SOS Julemat 
      

OEK hadde nylig en presentasjon for pressens 
matskribenter på Losby Gods ved Oslo. Her ble 
julens repertoar med fylde presentert av noen av 
kontorets mateksperter, som også blir å finne på 
nødtelefonen i julemåneden. 

Oda Christensen fristet 
med Jule-Cupcakes.

Magnus Tvedt-Øresland serverer 
juletapas til deltakerne.
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Dette sier matrådgiver Anita Bakker, 
som har fagansvar for egg hos MatPrat,
Opplysningskontoret for egg og kjøtt. 
– Forbruker kan trygt ha eggene i 
kjøleskapet i flere uker etter at stem-
plingsdatoen har gått ut, fortsetter hun. 
– Men butikkene må, i følge reglene fra 
Mattilsynet, selge eggene mens det enda 
er noen dager igjen før påstemplet dato. 

Egg skal ”bo i kjøleskapet”, men kan 
gjerne ”overnatte på kjøkkenbenken”, 
fortsetter Anita Bakker. For det er viktig 
å temperere eggene før en lager mat av 
dem. Da kommer alle eggets unike egen-
skaper best til sin rett, og det er lettere 
å få alt innholdet ut av skallet.

Egg inngår som ingrediens i de aller 
fleste småkakene til jul, i formkaker og i 
mange av julens desserter, hvor hjemme-
laget karamellpudding er selve ”dronnin-
gen” blant festdessertene. Videre bruker 
vi egg til eggerøre, hardkokte egg med 
sild og forskjellige eggesalater til julens 
lange frokoster, brunsjer og buffeter. 

Og har du nok egg i huset tvers igjen-
nom jula, kan du alltids trylle fram en 
rask og lett rett innimellom all den 
tunge julematen, sier Anita Bakker. Tenk 
bare på en eggepanne eller omelett med 
fyll av de gode restene fra julematen!

Høysesong for egg 
– la kundene hamstre!
Jula er den beste salgsse-

songen for egg, faktisk bedre 

enn påsken. Siden det er en 

årlig problemstilling om det 

blir nok egg til jul, anbefaler 

vi forbruker å sikre seg nok 

egg ved å kjøpe inn i god tid. 

Norske egg har nemlig mye 

bedre holdbarhet enn det 

som er stemplet på eggekar-

tongen.

- Helt fra hjelp med julebaksten i adventstida, via selveste julaf-
ten og romjula, til og med nyttårsfeiringen, er hjelpen fra SOS 
Julemat bare noen tastetrykk unna. 

Gjennom mange år har folk ringt til opplysningskontorene 
med spørsmål om julemat, og i år samler vi tilbudet i SOS 
Julemat-telefonen, sier Kringlebotn.

- Da vi planla SOS julemat-telefonen, fant vi ut at vi måtte vite 
litt mer om folks adferd i en presset situasjon, der julematen 
skal bli mest mulig vellykket. Derfor fikk vi gjennomført en 
spørreundersøkelse gjennom Synovate, sier markedsanaly-
tiker Gunnar Thoen i MatPrat.  Denne bekreftet mye av det vi 
antok, nemlig at de fleste ringer mor eller en annen i familie- 
eller vennekretsen. Dernest leter man i kokebøker eller søker 
på nettet. Søk på matprat.no er det aller viktigste nettstedet 
for hjelp. Og det er, ikke overraskende, de unge som i størst 
grad leter etter nødhjelp på nettet, avslutter Gunnar Thoen. 

Smaksprøvene på lettsaltet lamme-
lår ble servert av Berit Ildjarnstad, 
og falt i smak hos pressen.

Mariann Sletten (til venstre) og Marit Løvbrøtte 
hadde gleden av å vise det ypperste blant 
desserter – karamellpudding.

Alskens julepålegg ble behørig 
presentert av Bjørn-Tore Teigen.

Guri Tveit serverer kalkun, slik 
kalkun virkelig skal serveres.
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I knivskarp konkurranse med mange gode kandidater gikk 
Mega Gjerdrum til topps og innehar dermed hederstittelen 

Årets Lammebutikk.

Denne gangen var det veldig tett i teten, 
og det var flere butikker som deltok 
enn det har vært på lenge. I tillegg var 
butikkene spredt på de forskjellige 
kjedene, og aktivitetene var mange og 
kreative. Dette viser at høstens fer-
ske lam engasjerer og aktiviserer både 
butikker og kunder, og at butikkene byr 
på ferske råvarer langt utover fårikål og 
lammestek. 

Mega Gjerdrum viser til tydelig salgsøk-
ning i forhold til fjoråret. Kreative, 
inspirerende, flinke, energiske og hardt 
arbeidende medarbeidere trekkes fram 
som en viktig suksessfaktor. Dette gir 
fornøyde kunder som igjen fører til 
gjenkjøp i butikken. Butikken har dess-
uten lagt vekt på å tilpasse sortimentet 
til ulike kundegrupper, og legger stor 
vekt på personlig service og direkte 
kontakt med kundene.

Av aktiviteter kan nevnes ulike typer 
konkurranser, god og informativ plaka-
tering, sameksponeringer og annonser i 
kundeavis. Formidling av kunnskap, tips 
om smakstilsetninger, tilberedning, tilbe-
hør og matlagingstips til alle kundegrup-
pene var en svært viktig del av et vel-
lykket opplegg.  Alt dette, samkjørt med 
OEKs aktivitetsplan, gjorde at butikken 
plasserte seg på toppen av resultatlista.

Vi gratulerer Coop Mega Gjerdrum!

Coop Mega Gjerdrum 
Årets Lammebutikk 2010

Innsatsen ga uttelling!
Butikksjef Lars Bue Rivenes og ferskvaresjef 
Maria Alejendra Malonado Zuniga Ruud mottar 
plaketten som synlig tegn på hederstittelen.


